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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun
vergadering van 31 mei 2011 hebben vastgesteld:

Aanwijzingsbesluit Dienst van algemeen economisch belang (DAEB)

Overwegingen
De Vrijstellingsbeschikking nr. 2005/842/EG van de Commissie bepaalt onder welke voorwaarden
compensaties aan ondernemingen belast met een DAEB verenigbaar zijn met de staatssteunregels en
niet hoeven te worden aangemeld bij de Commissie.
In artikel 16 EG-verdrag is vastgelegd dat een "openbare dienst" dient te worden aangemerkt als een
DAEB in de zin van art. 86 lid 2 EV. Het is naar onze mening noodzakelijk om deze dienst aan een
selecte groep ondernemers toe te vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt voldaan aan
algemene behoeften van - grote groepen - Limburgse burgers. Hier komt bij dat wij als uitgangspunt
hebben gehanteerd dat de onderneming sociaal verantwoorde tarieven hanteert, en dat er door de
onderneming continuïteit en zekerheid in de dienstverlening wordt geboden.
Voorbereidingsprocedure
Aangezien bij dit aanwijzingsbesluit DAEB en de toekenning van een uitsluitend recht aan Dienst
Regelingen (DR) op voorhand duidelijk was dat gezien de bijzondere eisen die aan de uitvoering worden
gesteld alleen DR gekwalificeerd is om hieraan te voldoen, de bestaande situatie van reeds toegekende
rechten en plichten van betrokken ondernemingen bevestigt en niet verder uitbreidt is geen (nieuwe)
specifieke voorbereidingsprocedure gevolgd. Een voorafgaande consultatie van andere marktdeelnemers is
ook om deze reden niet zinvol geacht.
Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet op art. 16 en 86 Europees Verdrag;
Gelet op de Vrijstellingsbeschikking van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang
L312/67;
Gelet op de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg en de Subsidieregeling groenblauwe
diensten Limburg;

Besluit:
I. aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, de volgende diensten:
Uitvoering van de regeling Groenblauwe diensten Limburg, bestaande uit het:
− ontwikkeling, uitvoering en beheer van de regeling Groenblauwe diensten Limburg;

− optreden als administratiekantoor;
− controles uitvoeren die noodzakelijk zijn voor Europese cofinanciering (cross-compliance);
− optreden als intermediair tussen de lidstaat Nederland en de Europese instellingen;
op basis waarvan Dienst Regelingen, agentschap van het ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie een uitsluitend recht c.q. verplichting krijgt deze dienst op zich te nemen.
Ons college is (mede) belast met toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de omvang van deze
openbare opdracht wordt verruimd tot nieuwe diensten, dient het aanwijzingsbesluit
dienovereenkomstig te worden aangepast, binnen de beperkingen van artikel 86, lid 2, van het EGverdrag.
II. aard en duur van de openbare dienstverplichtingen:
De verplichtingen voortvloeiende uit de taakomschrijving van de Dienst Regelingen, voornoemd, zoals
vastgelegd in de offerte d.d. 8 februari 2011, voormeld, gaan in een dag na de datum waarop het
onderhavige aanwijzingsbesluit in het Provinciaal Blad is gepubliceerd en zullen eindigen op 31
december 2013.
III. betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied:
Dienst Regelingen, voornoemd, zal de diensten vermeld onder I aanbieden op het grondgebied van de
provincie Limburg;
IV. aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend: Zie I.
V. de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie:
− Berekening van de compensatie vindt plaats per prestatie op grond van de berekeningssystematiek
als vermeld in de offerte d.d. 8 februari 2011, voormeld;
− Dienst Regelingen, voornoemd, levert gedetailleerde rapportages, zodat kosten kunnen worden
beheerst en bijgestuurd.
VI de regeling om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:
De kosten per prestatie mogen niet de geschatte kosten per prestatie (zoals aangegeven in de offerte
d.d. 8 februari 2011, voormeld) overschrijden.
VII overig:
Onder verwijzing naar artikel 25b Mededingingswet zal Dienst Regelingen een zodanige
administratie voeren dat:
− de lasten en baten van de verschillende activiteiten gescheiden zijn en duidelijk is welke daarvan
betrekking hebben op de uitvoering van de diensten als genoemd onder I;
− alle lasten en baten, op grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen
beginselen inzake kostprijsadministratie, correct worden toegerekend;
− de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de administratie wordt gevoerd,
duidelijk zijn vastgelegd.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 9 juni 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

2

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “eloket”.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector
Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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